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  گزارش  2

   خبر

حماس:حکمورودصهیونیستها
بهمسجداالقصی،یعنیاعالنجنگ

جنب�ش مقاوم�ت اس�امی )حم�اس ( در بیانی�ه ای حک�م 
علی�ه مس�جداالقصی  رژی�م صهیونیس�تی  دادگاه  اخی�ر 
را به مثاب�ه اعام جنگ علیه دین اس�ام و مقدس�ات دانس�ت. 
به گزارش ایکنا، به نقل از ش��بکه  الرایه، حماس در بیانیه خود تأکید 
کرده اس��ت: تمامی پیامدهای ناش��ی از تصمیم ظالمانه اخیر دادگاه 
رژیم صهیونیستی متوجه این رژیم خواهد بود. این حکم تجاوز آشکار 
علیه مقدسات دینی فلسطینیان اس��ت. در این بیانیه آمده است: این 
حکم زمینه ساز تس��ریع در اجرای طرح شوم تقس��یم زمانی و مکانی 
مسجداالقصی است. حماس همچنین هشدار داد که هرگونه برپایی 
مراسم های ویژه شهرک نشینان صهیونیست در مسجداالقصی موجب 
بدتر ش��دن اوضاع خواهد ش��د و شهرک نش��ینان پیامدهای چنین 
اوضاعی را متحمل می شوند. »احمد ابوالغیط« دبیرکل اتحادیه عرب 
هم ضمن محکوم کردن این اقدام گفت: این اقدام رژیم صهیونیستی 
به مثابه تقسیم مکانی مس��جداالقصی و یهودی سازی آن است. دهها 
شهرک نشین اشغالگر یهودی روز پنج  ش��نبه تحت حمایت نیروهای 
پلیس رژیم صهیونیستی به مس��جداالقصی تعرض کردند. به گزارش 
مرکز اطالع رسانی فلسطین، سازمان اوقاف اسالمی قدس اعالم کرد که 
شهرک نشینان صهیونیست از سمت باب المغاربه وارد مسجداالقصی 
ش��ده و تحت حمایت نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی به شیوه ای 
تحریک  آمیز در محوطه های این مس��جد قدم زنی کرده و مراسم    ها و 
آموزه های تلمودی را به جای آوردن��د. این تعرض پس از حکم دادگاه 
رژیم صهیونیس��تی در قدس اش��غالی انجام ش��د که روز پنج  شنبه با 
عبادت و نماز خواندن یهودیان در محوطه های مسجداالقصی موافقت 
کرد. دبیرکل اتحادیه عرب ورود شهرک نش��ینان به مسجداالقصی را 
عامل وخامت بیشتر اوضاع دانس��ت و تأکید کرد: »ادای مراسم ویژه 
صهیونیست های شهرک نشین در مسجداالقصی نقض آشکار قوانین 

بین المللی است.«

15

 پنتاگون رویارویی بین شناورهای ایران و امریکا را رد کرد
وزارت دفاع امریکا پنج  ش��نبه با رد وقوع هرگونه رویارویی خطرناک 
بین شناورهای این کشور و ش��ناورهای ایرانی در خلیج فارس، اوضاع 
در آب های منطق��ه را آرام ارزیابی کرد.   به گزارش اس��پوتنیک، تیم 
هاوکینز، مسئول امور عمومی در مرکز فرماندهی نیروی دریایی امریکا 
برخی گزارش     ها مبنی بر رویارویی ش��ناورهای ایرانی و امریکایی در 
خلیج فارس را تکذیب کرد و گفت: »اخیراً هیچ فعل و انفعال غیر ایمن 
یا غیرحرفه ای بین شناورهای ایرانی و امریکایی در خلیج ]فارس[ رخ 

نداده است.«
-----------------------------------------------------

 اعام بی گناهی مقام آرژانتینی در ارتباط با پرونده آمیا
هشتمین دادگاه فدرال آرژانتین با اعالم اینکه رئیس جمهور سابق این 
کشور و معاون فعلی رئیس جمهور مرتکب جرمی نشده، پرونده علیه 
وی به دلیل انعقاد تفاهمنامه با ایران برای تحقیق درباره حمله به مرکز 

همیاری یهودیان موسوم به مرکز آمیا را لغو کرد. 
خبرگزاری آرژانتینی تلهام اعالم کرد که محاکمه کریس��تینا فرناندز 
دی کرش��نر و س��ایر متهمان به دلیل مجرم نبودن در پرونده امضای 
تفاهمنامه با ایران در مورد حمله به مرکز آمی��ا با رأی قضات به اتفاق 
آرا لغو شد. ادواردو ساین، س��فیر فعلی آرژانتین در برزیل و تعدادی از 
سیاستمداران و مقامات سابق منطقه ای و فدرال از جمله مقامات تبرئه 

شده در این پرونده هستند. 
-----------------------------------------------------

 میقاتی: عربستان قبله سیاسی و مذهبی من است
نخست وزیر لبنان، در دیدار با سراسقف مسیحیان مارونی با اعالم اینکه 
درهای ریاض هیچ گاه به روی بیروت بسته نشده، عربستان سعودی را 
قبله سیاسی و دینی خود خواند.  به گزارش ایرنا، نجیب میقاتی صبح 
دیروز پس از دیدار با بش��اره پطروس الراعی ک��ه در »بکرکی« مقر او 
برگزار شد، در پاسخ به سؤالی مبنی بر باز ش��دن درهای عربستان به 
روی او، گفت: »من معتقدم که عربس��تان قبله سیاسی و مذهبی من 
است و بنابراین درهای آن به هیچ وجه بس��ته نشده است و وقتی که 
هر روز نمازهای پنجگانه خود را می خوانم ، به طرف قبله در عربستان 

سعودی می ایستم.«
-----------------------------------------------------

 چراغ سبز بایدن به عادی سازی روابط عرب ها با سوریه 
یک روزنامه امریکایی از اقدام رئیس جمهور این کشور در تأیید ضمنی 

عادی سازی روابط کشورهای عربی با دمشق خبر داد. 
جاش روجین، س��تون نویس روزنامه امریکایی »واشنگتن پست«، در 
یادداشتی به این مسئله پرداخت و گفت که »عبداهلل دوم « شاه اردن 
از زمان دیداری که در ماه جوالی گذش��ته با جو بایدن در کاخ سفید 
داشت، هدایت یک عادی سازی منطقه ای سریع را با دولت »بشار اسد« 
رئیس جمهور سوریه آغاز کرده است. نویسنده خاطرنشان می کند با 
آنکه این اقدام با سیاس��ت های امریکا در قبال س��وریه تعارض دارد و 
قانون امریکا اجازه چنین کاری را نمی دهد اما دولت جو بایدن تصمیم 
گرفته اس��ت که از حاال به بعد با این جهت گیری، مب��ارزه فعاالنه ای 

نداشته باشد. 
-----------------------------------------------------

 تأکید حکیم بر لزوم فعالیت حشدالشعبی 
رهبر جریان حکمت ملی عراق از حشدالش��عبی ب��ه عنوان نهادی 
ضروری در کنار ارت��ش و پلیس و پیش��مرگه یاد کرد که نقش��ی 
راهبردی در نظام دفاع ملی عراق دارد.   سیدعمار حکیم در گفت وگو 
با شبکه الشرقیه با اش��اره به برگزاری انتخابات آتی گفت: »خدا را 
شاکریم که اکثر نیروهای سیاسی شعار انتخاباتی شان »حکومت« 
است. این نشان می دهد که ایده درست با منطق درست و خودداری از 
حذف دیگران و پذیرش همگان به نتایج بزرگی می انجامد به خصوص 
که اکثریت با حس ملی در پی خدمت به میهن و ملت شان هستند.« 
رهبر جریان حکمت ملی عراق، حشدالشعبی را به عنوان یک نهاد 
در کنار ارتش و پلیس و پیشمرگه ضرورتی راهبردی در نظام دفاع 
ملی عراق دانست و تأکید کرد: »هرکس که از ارزش آن بکاهد، منکر 
واقعیت و نقش حشد در گذشته و نقش آن در برابر هر تهدیدی در 
آینده شده اس��ت. این را کس��ی می گوید که خود نیرویی در حشد 
ندارد، اما این یک حقیقت است که باید بگوییم. « حکیم تصریح کرد: 
»من از اینکه حشد یک نهاد مستقل باشد دفاع می کنم و آن را یک 
ضرورت راهبردی برای عراق می دانم و اولین کسی خواهم بود که در 
برابر انحالل حشد یا ادغام آن در دیگر نهادهای امنیتی می ایستد، 
هرچند تأکید می کنم که حش��د باید نهادینه شود و از دخالت های 

سیاسی در امان بماند.«
-----------------------------------------------------

 سرکوب تظاهرات ضدصهیونیستی در منامه
رسانه های بحرینی، بعدازظهر جمعه، گزارش دادند که مردم این کشور 
در رد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در بخش های مختلفی 
از منامه تظاهرات کرده اند.  پایگاه خبری حزب الوفاق بحرین گزارش 
داد که این تظاهرات همزمان با تدابیر شدید امنیتی نیروهای آل خلیفه 
برگزار ش��ده اس��ت. پس از آنکه مردم ش��عارهای ضدصهیونیستی و 
ضدعادی س��ازی روابط س��ر دادند، نیروهای امنیتی بحرین اقدام به 

سرکوب این تظاهرات کردند. 

پکن:امریکاماجراجوییکند
جنگجهانیسوممیشود

با تش�دید بی س�ابقه تنش     ها میان پکن و تایپه در س�ایه حضور 
نظام�ی امری�کا در منطق�ه، یک�ی از روزنامه های چین وابس�ته 
به دولت این کش�ور با انتق�اد ش�دید از تح�رکات امریکایی     ها و 
اش�اره به اقدامات اخیر چین در اعزام جنگنده ب�ه حریم هوایی 
تایوان نوش�ت ک�ه وق�وع جن�گ جهانی س�وم محتمل اس�ت. 
فضای پرتنش حاکم بر روابط می��ان تایوان و چین، اخی��راً  به دنبال 
پاره ای تحرکات به شکل بی سابقه ای دس��تخوش ناآرامی شده است. 
از طرفی، ناو هواپیما بر اچ.ام.اس انگلی��س در دریای فیلیپین با دو ناو 
هواپیمابر امریکا و ناوشکن حامل هلیکوپتر ژاپن به همراه چند کشتی 
جنگی دیگر متعلق به شش کشور دیگر در رزمایشی مشترک شرکت 
کرده اند. همچنین با تشدید تنش لفظی بین امریکا و چین بر سر حضور 
امریکا در تایوان و دریای جنوبی چین، نیروی دریایی امریکا از برخورد 
زیردریایی اتمی » یواس اس کانتیکات « خود با یک شیء ناشناس خبر 
داده است. یک سخنگوی نیروی دریایی امریکا گفته که این زیردریایی 
صدمه زیادی ندیده و همچنان فعال است. از طرفی دیگر، به دنبال ورود 
150 هواپیمای نظامی به حریم هوایی تایوان، تایپه از پکن خواست این 
اقدامات را متوقف کند. تسای اینگ ون، رئیس جمهور تایوان، سه      شنبه 
گذشته گفت که برای حفاظت از تایوان هر کاری را که الزم باشد انجام 
خواهد داد. وزیر دفاع تایوان هم اخیراً اظهار داشته که دولت پکن ممکن 

است تا سال 2025 دست به یک حمله تمام عیار به تایوان بزند. 
 هشدار درباره بازی با آتش

نش��ریه گلوبال تایمز به تازگی در گزارش��ی، تعامل امری��کا و تایوان را 
گستاخانه تعبیر کرده و به تایپه درباره بازی با آتش هشدار داده است. 
طبق آنچه این نشریه چینی نوشته، مردم این کشور از جنگ تمام عیار 
با امریکا به عنوان حامی تایوان حمایت می کنند و ش��رایط به حدی رو 
به وخامت گذاش��ته که می توان گفت، احتمال رویارویی قریب الوقوع 
زیاد اس��ت. این نشریه در سرمقاله ای نوش��ت، جنگنده      هایی که اخیراً 
به س��مت تایوان پرواز کردند برخالف گارد تش��ریفات رژه های سنتی 
نیروهای جنگی مخصوص رزم واقعی هستند. افزایش تعداد هواپیما     ها 
نشان دهنده قابلیت های عملیاتی نیروی هوایی ارتش خلق چین است. در 
این گزارش آمده است که این یک اعالم بی چون و چرا و واضح حاکمیت 
چین بر این جزیره اس��ت. هدف از طراحی این عملیات      ها آشنا کردن 
خلبان      ها با شرایط میدان جنگ است تا به مجرد صدور فرمان حمله آنها 
بتوانند مثل کهنه سربازان باتجربه بجنگند. نسبت به آینده وضعیت در 
سراسر تنگه تایوان تردیدی وجود ندارد. ابتکار عمل زمان و چگونگی 

حمل مسئله تایوان قاطعانه در دست سرزمین اصلی چین است. 
 مهاجمان را بکشید

هو ش��یجین، دبیر گلوبال تایمز در توئیتر نیز ب��رای تایوانی     ها خط و 
نشان کشید و نوشت: »دیر یا زود، مقامات جدایی طلب تایوان سقوط 
می کنند.«  وی قدرت نمایی اخیر پکن را رژه نظامی در گرامیداشت روز 
ملی چین در اول اکتبر خواند. گلوبال تایمز به گزارش��ی درباره حضور 
تفنگداران دریایی امریکا در تایوان نیز واکنش نش��ان داد و خواستار 
حمله ارتش چین و کش��تن ای��ن مهاجمان خارجی به تایوان ش��ده 
است. روزنامه وال اس��تریت ژورنال امریکا پیش تر از استقرار مخفیانه 
12 تفنگدار دریایی امریکا در تایوان پرده برداشته بود. در گزارش این 
روزنامه امریکایی آمده اس��ت که این افراد حدود یک س��ال است در 
تایوان مستقر شده و به نیروهای مسلح تایوان کمک می کنند. دیروز، 
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آگاه در وزارت دفاع امریکا اعالم 
کرد که نیروهای عملیات ویژه این کشور ماه هاست که در سایه سکوت 
خبری مشغول آموزش سربازان تایوانی هستند. ژائو لیجیان، سخنگوی 
وزارت امور خارجه چین، گفت: »امریکا باید فروش س��الح به تایوان و 
روابط نظامی دوجانبه را متوقف کند تا به روابط امریکا - چین و صلح و 

ثبات در تنگه تایوان آسیب جدی نرساند.«
در پیامی توئیتری به نقل از یکی از مقامات مسئول گلوبال تایمز آمده 
است: »چرا فقط 12 نفر و چرا مخفیانه؟ ایاالت متحده باید 240 سرباز 
خود را به طور آشکار با لباس نظامی امریکا بفرستد و محل استقرار آنها 
را به اطالع عموم برساند. آن وقت ببینیم آیا نیروهای مسلح چین برای 
از بین بردن مهاجمان امریکایی حمله هوایی هدفمند انجام می دهد 
یا نه!« نشریه گلوبال تایمز روز دو     شنبه همچنین در طعنه به استرالیا 
بعد از صحبت های وزیر خارجه  این کش��ور نوشت که آیا می خواهد با 
تایوان در تبدیل شدن به گوشت دم توپ همراه شود؟ رسانه های دولتی 
چین روز دو     شنبه در ضمن اقدامات نظامی این کشور تهدیداتی را علیه 

تایوان مطرح کردند. 

رس�انه های صهیونیس�تی روز پنج  ش�نبه مدعی ش�دند در 
پی افزای�ش تهدیدهای ای�ران، س�فارتخانه های ای�ن رژیم 
در مناط�ق مختلف جه�ان به حال�ت آماده ب�اش درآمده اند.

 شبکه 12 رژیم صهیونیستی مدعی شد نمایندگی های این رژیم به 

دلیل احتمال حمله ایران به حالت آماده باش درآمده اند.  مقام های 
رژیم صهیونیس��تی که بار    ها بدون هرگونه س��ند و مدرکی تالش 
کرده اند علیه جمهوری اسالمی ایران جوسازی کنند، روز دو    شنبه 
هفته گذشته، در ادعایی جدید گفتند که ایران به دنبال ترور تاجران 

صهیونیست در قبرس بوده است.  سفارت ایران در نیکوزیو، پایتخت 
قبرس در بیانیه ای ایمیلی به اتهام زنی اخیر صهیونیست     ها واکنش 
نشان داد و تصریح کرد: »این رژیم همیشه چنین اتهامات بی اساسی 

را علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح می کند.«

امیرعبداللهیان:پیامشفاهیامریکا
مالکبازگشتبهمذاکرهنیست

امریکا پشت سر    گزارش  یک
هم پیغام و پسغام 
می فرس�تد که ایران زودتر به مذاکرات وین 
برگردد؛ پیغام    ها گاهی محتوای تهدید به خود 
می گیرد، زمانی هم شکل و شمایلی شبیه به 
تشویق. وزیر خارجه ایران روز پنج  شنبه برای 
طرف مقابل روش�ن کرد که پیام های شفاهی 
امریکا و ادعاهای بدون عمل سه کشور اروپایی 
برای بازگشت ایران به مذاکرات ماک نیست.

 
در فاصله کمتر از 12 ساعت، دو مقام امریکایی 
از ایران خواس��تند که هرچه زودت��ر پای میز 
مذاکره برگردد. از یک طرف »آنتونی بلینکن« 
وزیر امور خارجه امریکا چهار    شنبه شب در یک 
کنفرانس مطبوعاتی در پاری��س به مذاکرات 
خود با »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه 
اش��اره کرد و گفت که با او درباره از سرگیری 
گفت وگوهای وین صحبت کرده اس��ت: » من 
بار دیگر ب��ه الوروف تأکید ک��ردم که فرصت 
برای آن چشم انداز و عالقه ای که ما به اشتراک 
گذاش��تیم کوتاه ت��ر و کوتاه تر می ش��ود. « او 
گفت:» همانطور که قباًل نیز گفته ام و همانطور 

که قباًل درب��اره آن بحث کردیم، ب��ا توجه به 
فعالیت ه��ای هس��ته ای ایران که ب��ا تعهدات 
برجامی و محدودیت های برجام برای چرخش 
س��انتریفیوژهای پیشرفته تر ناس��ازگار است 
و اورانیوم را ت��ا 20 درصد و حت��ی ۶0 درصد 
غنی س��ازی می کند، ما روز به روز بیش��تر به 
نقطه ای نزدیک می شویم که بازگشت مجدد 
به تعه��دات برجامی دیگر مزای��ای این توافق 
)برجام( را احیا نمی کند. « هنوز 12 ساعت از 
صحبت های بلینکن نگذشته، جیک سالیوان، 
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا با لحنی 
آغشته به تهدید گفت:» اگر ایران به وعده خود 
مبنی بر ازسرگیری روند مذاکرات وین در مورد 
برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( در آینده 
نزدیک عمل نکند ، واش��نگتن مجبور می شود 
به دنبال راه های دیگری برای حل این مشکل 
باشد.«  او البته نگفته که »راه های دیگر «ی که 
از آن صحبت کرده چه چیز    هایی اس��ت ، ولی 
گفت:» ایاالت متحده امریکا » مصمم است از 
دستیابی ایران به س��الح هسته ای جلوگیری 
کند. « مشاور بایدن افزود:»ما از همه ابزار    هایی 
ک��ه در اختی��ار داری��م اس��تفاده می کنیم تا 

مطمئن شویم که آنها این کار را انجام نخواهند 
داد.« س��الیوان که در مصاحبه با بی بی س��ی 
صحبت می کرد، گفت:»ما فقط شنیدیم ایران 
آماده اس��ت در عرض چند هفته به مذاکرات 
بازگردد. اگر اینطور نشود، ما باید برای یافتن 
راه دیگری برای پیشروی با متحدان و شرکای 
خود مشورت کنیم.« سالیوان تأکید کرد: »اگر 
واقعاً چنین باشد ، ما به سرعت خواهیم دید که 
آیا ایرانی    ها پای میز مذاکره جدی هس��تند یا 
فقط می خواهند به دفع الوقت بپردازند. ما قصد 

نداریم وارد این بازی شویم.«
  گفت وگو با طرف های کره ای و هندی

موازی با موضع گیری این دو مق��ام امریکایی، 
»رابرت مالی« نماینده امریکا هم با طرف های 
ک��ره ای درب��اره ای��ران تلفنی صحب��ت کرد؛ 
گفت وگویی که به گفته »ند پرایس« سخنگوی 
وزارت امور خارجه امریکا برای تسهیل احیای 
برجام انجام شده اس��ت. پرایس درباره رایزنی 
»رابرت مال��ی« گفته که ای��ن اولین گفت وگو 
درنوع خود نیس��ت و مال��ی به طور م��داوم با 
همتایان خ��ود در گ��روه P 1+5 و دیگر نقاط 
جهان از جمله حوزه هند-آرام در این باره رایزنی 

می کند. از محتوای مذاکرات چیزی به بیرون درز 
نکرده، ولی به گفته پرایس، امریکا و جمهوری 
کره در خصوص تس��هیل بازگشت مشترک به 
تعهدات برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( 
هم نظر هس��تند. او افزود: » م��ا از اجرای قاطع 
تحریم های فعلی از سوی جمهوری کره قدردانی 
می کنیم. ای��ن تحریم     ها تا زمان بازگش��ت به 
تعهدات پابرجا خواهند ماند.« گفت وگوی مالی با 
طرف کره ای، یک هفته بعد از گفت وگوی تلفنی 
وزیر خارجه ایران با همتای کره ای اش انجام شد.  
امیرعبداللهیان در این گفت وگو، از همتای خود 
چونگ ایویی یونگ خواسته بود در مسیر کمک 
به دسترسی تهران به دارایی هایش در بانک های 
کره جنوب��ی تالش��ی دوچندان کن��د. چونگ 
ایویی یونگ ه��م به امیرعبداللهی��ان اطمینان 
داد ک��ه کره جنوبی حداکثر تالش خ��ود را در 
این زمینه کرده و از جمله به ایران در تهیه اقالم 
بشردوستانه یاری رسانده است. امیرعبداللهیان 
هفته قبل ه��م گفته بود که به یکی از کس��انی 
که در نیویورک حامل پی��ام امریکایی    ها برای 
او بوده، گفت��ه که اگر امریکایی ه��ا  نیت واقعی 
دارند بخش��ی از اموال ما مثاًل 10 میلیارد دالر 
از دارایی های مربوط به خود ما را در بانک های 
خارج از کشور آزاد کنند یا به کشور برگردانند. 
 او روز پنج  شنبه هم در بیروت گفت:» در صورت 
وجود نیت واقعی در طرف های مقابل و بازگشت 
همه آنها به تعهدات خود، تهران هم به تعهداتش 
بازمی گردد.«  او تأکید کرد:» پیام های شفاهی 
امریکا و ادعاهای بدون عمل سه کشور اروپایی 
برای بازگشت ایران به مذاکرات مالک نیست.« 
 وزیر امور خارجه اضافه کرد: »بر اساس اقدامات 
عملی طرف های مقاب��ل از جمله لغو تحریم     ها 
و بازگش��ت طرف ه��ای مقابل به تعهداتش��ان 
تصمیم گیری و عمل می کنیم.« او تصریح کرد: 
»در توافق هس��ته ای ایران تنها کشوری است 
که تا آخرین لحظه ب��ه تعهداتش پایبند بوده و 
این روش را در صورت رفتار متقابل طرف های 
برجام احیا خواهیم کرد.«  طرف امریکایی روز 
پنج  شنبه عالوه بر کره جنوبی با مقام های هندی 
هم گفت وگو ک��رد. س��خنگوی وزارت خارجه 
امری��کا در بیانیه ای گفته که وندی ش��رمن در 
دهلی نو دیداری »مفصل « با وزیر خارجه هند 
داش��ته و با او درباره »همگرایی« منافع امریکا 
و هند در زمینه ه��ای امنیتی، اقتصادی رایزنی 
کرده اس��ت. در این بیانیه آمده است: »معاون 
وزیر خارجه امریکا و وزیر خارجه هند عالوه بر 
این به مرور مسائل منطقه ای و جهانی از جمله 

افغانستان، ایران، روسیه و چین پرداختند.«

وزیر خارجه در س�فر خود به لبنان با ش�مار 
زیادی از مقام�ات و گروه های سیاس�ی این 
کش�ور ماقات کرد و به آنها گفت که تهران 
برای کمک به بیروت برای عبور از بحران آماده 
است. با پیشرفت مذاکرات تهران-ریاض، حاال 
به نظر می رسد، بیروت هم مایل است یخ های 
مناس�بات دو طرف هرچه زودتر آب ش�ود. 
حس��ین امیرعبداللهیان که پنج  شنبه گذشته 
وارد بیروت، پایتخت لبنان شد، بر تداوم حمایت 
و پشتیبانی ایران از لبنان تأکید کرد و در همان 
ابت��دای ورود خ��ود در فرودگاه بی��روت گفت 
که ته��ران هرگز از کمک به بی��روت در صورت 
درخواست، دریغ نمی کند. عبداللهیان در سفر 
خود به لبنان عالوه بر دیدار ب��ا رئیس جمهور، 
نخس��ت وزیر و وزیر خارجه جدید این کش��ور، 
با نمایندگان جناح       ها و گروه های فلس��طینی و 
هیئتی از حزب اهلل و هیئت��ی از جنبش امل به 
همراه شماری از علما و سیاستمداران لبنانی نیز 

دیدار و گفت وگو کرد. 
 ایران آماده ساخت نیروگاه

در بیش��تر دیدار      ها و گفت وگوهای وزیر خارجه 
ایران با مقامات لبنانی آنچه همواره مورد توجه 
و تأکید قرار گرفت، کمک و پشتیبانی تهران از 

بیروت برای عبور از بحران فعلی است. 
وزیر خارجه در ابتدای س��فر خود ب��ه لبنان از 
آمادگی تهران برای مش��ارکت در س��اخت دو 
نی��روگاه یکی در بی��روت و دیگ��ری در جنوب 
لبنان خبر داد و عالوه بر این گفت که لبنانی      ها 
می توانند از تجربیات ایران در بازسازی و تجهیز 
بنادر دریایی بهره مند ش��وند و اگر طرف لبنانی 
درخواس��ت کند، ش��رکت های ایران��ی آماده 
مشارکت در بازسازی بندر بیروت پس از انفجار 
سال گذشته هس��تند. درس��ت یک روز پیش 
از ورود حس��ین امیرعبداللهیان ب��ه بیروت نیز 

شرکت »تانکر تراکرز« اعالم کرده بود که سومین 
محموله سوخت ایران برای مردم لبنان به بندر 

بانیاس در سوریه رسیده است. 
ای��ران هم��واره یک��ی از مهم  تری��ن حامیان و 
پش��تیبانان مردم لبنان در مقاطع مختلف بوده 
است و در حال حاضر نیز سوخت ارسالی از ایران 
توانسته تا حدودی از ش��دت بحران سوخت در 
بیروت و دیگر ش��هرهای لبن��ان بکاهد، اگرچه 
بحران اقتصادی و س��ایر مشکالت همچنان در 

این کشور ادامه دارد. 
با این حال، کمک و ارسال سوخت ایران به لبنان 
مخالفان سرسختی نیز در میان برخی بازیگران 
خارجی تحوالت لبن��ان دارد و امریکا به همراه 
برخی کش��ورهای نزدیک به غ��رب با حمایت 
جریان های سیاسی غربگرا در لبنان تالش بسیار 
کردند تا مان��ع از جریان یافتن س��وخت ایرانی 
در ش��ریان پمپ بنزین      ها و صنایع لبنان شوند. 

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز 
پنج  شنبه واردات س��وخت حزب اهلل از ایران را 
»بازی روابط عمومی « خواند، هرچند در نهایت 
مقاومت حزب اهلل با اقتدار تمام توانست محاصره 

لبنان را از طریق واردات سوخت ایران بشکند. 
نکته قابل توجه آنکه ارس��ال س��وخت ایران به 
لبنان بازار رقابت برای فروش س��وخت در این 
کش��ور را قوت بخش��ید و حال برخ��ی دیگر از 
کشور      ها در تالش��ند برای جلوگیری از تقویت 
ارتباطات اقتصادی ایران و لبنان، بازار سوخت را 
در این کشور در انحصار خود درآورند. از همین رو 
طی روزهای گذشته نشست چندجانبه ای میان 
وزرای برق و انرژی اردن و لبنان در دفتر وزارت 
انرژی و مناب��ع معدنی اردن در ام��ان با حضور 
نخس��ت وزیر اردن برگزار ش��د و در این دیدار، 
طرف های شرکت کننده در مورد اقدامات عملی 
برای تسریع در تحویل گاز و برق مصر به لبنان 

از طریق اردن و سوریه برای مقابله با چالش های 
انرژی لبنان بحث و گفت وگو کردند. 

 مذاکرات ایران و عربستان روی میز
در جریان س��فر وزی��ر خارجه ایران ب��ه لبنان 
همچنین موضوع مذاکرات ته��ران و ریاض در 
چند نوبت در اظه��ارات مقامات ایرانی و لبنانی 
مورد اش��اره قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران 
در گفت وگو با خبرنگاران در بیروت با بیان اینکه 
گفت وگوهای تهران و ریاض در مس��یر درستی 
حرک��ت می کند،  گفت ک��ه ایران و عربس��تان 
س��عودی در برخی موارد به توافق       هایی دس��ت 

پیدا کرده اند. 
حس��ین امیرعبداللهیان همچنین به رسانه      ها 
گفت که ما و عربستان س��عودی به توافق       هایی 
در برخی زمینه       ها دس��ت پیدا کردی��م و از این 
گفت وگو      ها اس��تقبال می کنیم. مذاکرات ایران 
و عربس��تان از نظر مقامات لبنانی نیز دور نماند 
و وزی��ر امور خارج��ه لبنان در نشس��ت خبری 
مشترک خود با همتای ایرانی اش اعالم کرد که 
بیروت گفت وگوهای ایران و عربستان سعودی را 
تأیید می کند. همزمان با اظهارات مقامات ایرانی 
و لبنانی درباره مذاکرات س��ازنده با عربستان، 
»استفان دوجاریک«، سخنگوی دبیرکل سازمان 
ملل متحد نیز از گفت وگوه��ای ریاض و تهران 
استقبال کرد و آن را »بسیار مهم « توصیف کرد. 
اگرچه تاکن��ون در میان کش��ورهای منطقه، 
عراق ب��ا دقت بیش��تری احیای رواب��ط ایران 
و عربس��تان را دنبال کرده اس��ت، ام��ا حاال با 
پیشرفت بیشتر مذاکرات، سخنان وزیر خارجه 
جدید لبنان حاکی از آن است که برای لبنانی      ها 
نیز احیای روابط ایران و عربستان دارای اهمیت 
بسیار اس��ت و لبنانی      ها هم ازسرگیری روابط 
دیپلماتیک ری��اض و تهران را ب��ا خوش بینی 

بسیاری دنبال می کنند. 

سفر امیرعبداللهیان به بیروت

لبنانهمازذوبیخهایمناسباتتهران-ریاضحمایتمیکند

آمادهباشسفارتخانههایصهیونیستی

سرعتگرفتنخروجامریکا
درآستانهانتخاباتپارلمانیعراق

در آس�تانه برگ�زاری انتخاب�ات پارلمان�ی ع�راق، رون�د 
خ�روج نیروه�ای امریکای�ی ه�م س�رعت گرفت�ه اس�ت.

در حالی که تا کمتر از چند روز دیگر، یعنی 18مهرماه، عراق ش��اهد 
برگزاری یکی از سرنوشت ساز   ترین انتخابات های پارلمانی خود است، 
همزمان روند خروج نظامیان امریکایی از این کشور نیز آغاز شده است.  
خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از »یحیی رسول« سخنگوی فرماندهی 
کل نیروهای مس��لح عراق اعالم کرد که روند خروج نیروهای نظامی 
امریکا از این کشور آغاز ش��ده و این روند تا ۳1 دسامبر امسال تکمیل 
خواهد شد. همچنین »تحس��ین الخفاجی«، س��خنگوی فرماندهی 
عملیات مشترک عراق عقب نشینی نیروهای امریکایی را تأیید کرده و 
گفته است که نظامیان امریکایی از پایگاه عین االسد در االنبار و نیز از 

پایگاه الحریر در اربیل خارج شده اند. 
خروج نظامیان امریکایی از عراق همزمان با یکی از مهم  ترین تحوالت 
سیاسی این کشور یعنی برگزاری انتخابات پارلمانی صورت می گیرد. 

خروج نظام��ی امریکا از عراق همواره یکی از مهم  ترین درخواس��ت   ها 
در میان افکارعمومی این کشور بوده است و برخی احزاب و گروه های 
سیاسی عراقی نیز ش��عار   ها و وعده های انتخاباتی خود را حول محور 
اخراج نظامیان غربی قرار داده اند ل��ذا انتظار می رود که خروج نظامی 
امریکا از عراق تا حد زی��ادی فضای انتخاباتی این کش��ور را نیز متاثر 
سازد.  در عین حال »محمد الحلبوس��ی«، رئیس مجلس نمایندگان 
عراق با اعالم انحالل رس��می پارلمان، ش��رایط را برای برگزاری دور 
جدید انتخابات فراهم کرده است. پیش تر نمایندگان پارلمان عراق در 
20فروردین ماه امسال موافقت خود را با انحالل پارلمان در روز ۷ اکتبر 
)15 مهر( و برگزاری انتخابات زودهن��گام در روز 10 اکتبر )18 مهر( 
اعالم کرده بودند و حال مردم عراق برای انتخاب ۳2۹ نماینده مجلس، 

18 مهرماه )10 اکتبر( به پای صندوق های رأی خواهند رفت. 


